Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over het volgende:
a. de financiële productieverantwoording Jeugdwet;
b. de accountantscontrole 2019;
c. toewijzingen en declaraties over het jaar 2019
d. de termijnen en het adres van indiening;
Ad. a. De financiële productieverantwoording
Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) verzorgt met ingang van het jaar 2019
geen jaarrekening meer voor de gemeenten voor wat betreft de zorgkosten voor de jeugd. Alle 11
gemeenten stellen de jaarrekening zelf op. Om de rechtmatigheid van de zorgkosten vast te stellen
wordt een financiële productieverantwoording bij u opgevraagd.
Om administratieve rompslomp te voorkomen vraagt het RSJ IJsselland ook voor het jaar 2019 voor
alle 11 gemeenten de financiële productieverantwoording bij u op. Hiervoor maken we gebruik van de
landelijke standaarden van i-sociaaldomein. Echter, de productcodes binnen de Regio IJsselland
verschillen van de landelijke standaarden. Daarom heeft het RSJ IJsselland het landelijke format
financiële productieverantwoording voor u ingevuld met de productcodes van onze regio. Dit model
van de financiële productieverantwoording kunt u downloaden via de website van RSJ IJsselland.
https://www.rsj-ijsselland.nl/sites/rsj_ijsselland/files/RSJ-format-model-productieverantwoording-2019jeugdwet-versie-1.0-1.xls
Het RSJ IJsselland geeft aanvullend op het landelijke format financiële productieverantwoording voor
outputfinanciering, ook wel het “midden- segment”, de volgende richtlijn:
-

als voor een product in het “midden- segment” de zorg conform de raamovereenkomst in
2019 is gestart, dan wordt 70% van de waarde van de toewijzing verantwoord als zorgkosten
in 2019. Als de zorg stopt in 2019 wordt 30% gedeclareerd in dat jaar. Als de zorg stopt in
2020 dan wordt de 30% in 2020 verantwoord.
(in casu betekent dit, dat als de zorg bijvoorbeeld op 15 december aanvangt, de volledige
70% van de waarde van het desbetreffende profiel kan worden gedeclareerd in 2019 en de
stop zorg wordt verantwoord in het jaar dat het traject wordt afgesloten met een positief
resultaat).

Het Top- segment en Midden- segment Duurzaam/Zwaar zijn gebaseerd op inspanningsfinanciering
(p x q). Hiertoe voorziet het landelijke format financiële productieverantwoording.
Ad. b. de accountantscontrole
Voor alle aanbieders geldt dat het “Algemeen accountantsprotocol financiële verantwoording WMO
en Jeugdwet 2018 (en 2019)” (versie van 18 april 2018) integraal van toepassing is. Dit protocol kunt
u downloaden via
https://i-sociaaldomein.nl/cms/view/57979208/accountantsprotocol-en-productieverantwoording
De gemeenten maken voor de verantwoording en de bijbehorende accountantscontrole het volgende
onderscheid (let op: in de raamovereenkomst wordt gesproken over de totale jaaromzet jeugdwet,
dus dat betekent de totale omzet van uw organisatie, niet alleen het aandeel van de Regio
IJsselland):
1) aanbieders met een totale jaaromzet < € 125.000
2) aanbieders met een totale jaaromzet > € 125.000
Ad. b.1. deze aanbieders leveren een ingevulde financiële productieverantwoording aan die is
ondertekend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger. Afhankelijk van de materialiteit van de
betreffende gemeente, verzorgen de gemeenten zelf de controle van deze financiële
productieverantwoording van deze aanbieders.

Deze aanbieders zullen apart door de betreffende gemeente worden benaderd voor een controleafspraak. De insteek van de controle wordt in die afspraak meegestuurd. N.a.v. de controle-afspraak
geeft de gemeente een oordeel en bespreekt dit met de aanbieder.
Ad. b.2. Deze controle moet uitgevoerd worden door een bij de NBA (de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants) geregistreerde accountant. Mocht sprake zijn van een wettelijke
controle, dan dient uw accountant ook een vergunning te hebben bij de AFM.
Ad. c. Toewijzingen en declaraties over het jaar 2019
Uit het declaratiegedrag van de afgelopen jaren blijkt dat in de regel het declareren niet tijdig en
volledig gebeurt. Dan wel, dat in de maanden december, januari en februari declaratieachterstanden
voor een groot deel worden weg gewerkt, maar niet volledig. Dit betekent voor aanbieders dat niet de
volledig geleverde productie kan worden opgenomen in de productieverantwoording en daarmee voor
gemeenten niet de volledige schadelast is vast te stellen.
Wij vragen u tijdig administratieve achterstanden op te pakken. Dat wil zeggen uiterlijk 31 januari
2020 alle declaraties en verzoeken om toewijzing over 2019 te hebben ingediend. Indien het uitblijven
van een toewijzing het declareren belemmert, vragen wij u dit tijdig op te pakken met de lokale
toegang.
Ad. d. De termijnen en het adres
De termijnen voor het aanleveren van de productieverantwoording zijn als volgt:
Uiterlijke datum ontvangst voorlopige productieverantwoording:
1 maart 2020
Uiterlijke datum ontvangst definitieve productieverantwoording:
1 april 2020
Uitstel van aanlevering is niet mogelijk. In het geval een accountantsverklaring nodig is, adviseren wij
u, voor zover dat nog niet is gebeurd, de accountantscontrole tijdig in te plannen.
De betreffende stukken ontvangen wij graag per mail via: productie2019@rsj-ijsselland.nl
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u alsnog vragen
hebben, neemt u dan contact met ons op.
Met vriendelijke groet,

Michel Kloeze
Interim Controller RSJ IJsselland

